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Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp

Minh Huệ Net là nguồn thông tin nguyên bản nhất về thực hành Pháp Luân Công và cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở 
Trung Quốc, cũng như cung cấp thông tin kịp thời về tin tức các hoạt động và sự kiện liên quan đến Pháp Luân Công ở Trung 
Quốc cũng như ở hơn 100 quốc gia trên thế giới nơi Pháp Luân Công đang được tập luyện. Minh Huệ Net đăng tải bài chia 
sẻ về trải nghiệm và nhận thức của chính các học viên, vốn là những người đóng góp phần lớn bài cho trang web.

[MINH HUỆ] Trường SMK Batam Business là trường trung học nổi tiếng nhất ở Batam, 
Indonexia. Vào tháng 12 năm 2011, các học viên Pháp Luân Công địa phương đã giới thiệu 
Pháp Luân Công cho các học sinh và giáo viên của trường. Các học sinh và giáo viên đã 
học năm bộ công pháp với các học viên.

Các học sinh và giáo viên được chia thành các nhóm nam và nữ. Hai học viên biểu 

[MINH HUỆ] Trường Đại học Pennsylvania ở Philadelphia là trường có danh tiếng ở 
Mỹ và trên toàn thế giới. Viện Bảo tàng Khảo cổ học và Nhân chủng học trường Đại học 
Pennsylvania nổi tiếng trong cộng đồng quốc tế về thúc đẩy giao lưu đa văn hóa và khám 
phá về lịch sử của nhân loại.

Ngày 04 tháng 02 năm 2012, bảo tàng chật kín người đến tham dự lễ kỷ niệm ngày tất 
niên của Tết Nguyên đán (năm Rồng). Các học viên Pháp Luân Công ở Philadelphia đã 
được mời đến tham dự sự kiện này trong 14 năm qua.

Lễ hội có một loạt các hoạt động đặc trưng, như âm nhạc, khiêu vũ, thư pháp, võ thuật, 
thái cực quyền, phần vui chơi giải trí của trẻ em, và biểu diễn công pháp Pháp Luân Công. 
Theo bà Tena Thomason, người phụ trách lễ hội, hơn 1.300 người từ các quốc gia khác 
nhau đã tham dự sự kiện.

Nhiều người đã đến thăm gian hàng Pháp Luân Công để tìm hiểu về môn tập và cuộc bức 
hại các học viên Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Bà Ginger nhận các tài liệu 
thông tin và nói với một học viên: “Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Công và đã tìm kiếm 
thông tin trên mạng Internet. Tôi thích môn tập này; nó giúp người ta đạt được nội tâm an 
lạc. Tôi muốn biết nơi tôi có thể học các bài công pháp ở Philadelphia.”

Indonesia: Giới thiệu Pháp Luân Công cho các học sinh và giáo viên trường trung học

Pháp Luân Công nổi bật tại Lễ hội Tết Nguyên đán
ở viện bảo tàng của trường Đại học Pennsylvania

Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tập luyện có lợi 
ích cho sức khoẻ và tinh thần. Được khai sáng bởi ông Lý Hồng Chí, môn tập này 
gồm năm bài tập nhẹ nhàng, trong đó có một bài tọa thiền, cùng với việc các học 
viên nỗ lực thuận theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ ngay trong cuộc 
sống hàng ngày. Pháp Luân Công không chỉ đem lại lợi ích về sức khoẻ và đời 
sống cho người tập, mà những người khác cũng được hưởng lợi.

 Xuất phát từ Trung Quốc năm 1992, đến nay Pháp Luân Công đã có mặt trên 
khắp thế giới với học viên từ đủ mọi quốc gia, sắc tộc, cũng như các thành phần 
xã hội. Đối mặt với cuộc đàn áp tà ác của Đảng cộng sản Trung Quốc, học viên 
Pháp Luân Công càng thể hiện sức mạnh tinh thần hơn nữa qua việc phản bức hại 
bằng con đường nêu cao đạo lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Hơn 200 học sinh và giáo viên đã học các bài công pháp Pháp Luân Công.

Nhiều khách tham quan đã đến thăm gian hàng 
Pháp Luân Công để tìm hiểu về Pháp Luân Công

Bài của một học viên ở Philadelphia

Để biết thêm thông tin Pháp Luân Đại Pháp trên thế 
giới, vui lòng truy cập: www.minhhue.net
Tìm hiểu thêm về thực hành Pháp Luân Công,
vui lòng truy cập: www.falundafa.org
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diễn các bài công pháp phía trước, trong 
khi các học viên khác chỉnh lại các động 
tác của mỗi học sinh. Hơn 200 học sinh và 
giáo viên đã tham gia vào sự kiện. Sau phần 
luyện công, các học viên đã tổ chức một 
buổi hội thảo giới thiệu và trả lời các câu 
hỏi của các học sinh.

Bà Osriza Betty, hiệu trưởng của trường, 
nói rằng bà cảm thấy tràn đầy năng lượng 
sau khi luyện công. Bà nói rằng các học sinh 
cần Chân- Thiện- Nhẫn, lời giảng của Pháp 
Luân Công. Bà Meli Zalina, một trong các 
giáo viên, rất vui là Pháp Luân Công đã đến 
trường của mình. Bà nói rằng Pháp Luân 
Công có tác động tích cực đến những người 
trẻ tuổi và xã hội nói chung.

Một người đến từ Đài Loan nói: “Tôi biết 
người dân ở Đài Loan có thể tự do tập Pháp 
Luân Công. Học viên Pháp Luân Công các 
bạn có tiêu chuẩn đạo đức cao.”

Nhiều sinh viên trẻ nước ngoài đến từ 
Trung Quốc đã ngạc nhiên khi biết rằng 
Pháp Luân Công có thể được tự do tập 
luyện ở các trường đại học ở Mỹ, nó là rất 
khác biệt so với những lời dối trá mà họ đã 



nghe từ Đảng Cộng sản Trung Quốc trước 
khi đến Mỹ.

Phần biểu diễn công pháp của các học 
viên thu hút được nhiều sự quan tâm, và 
nhiều người đã nhiệt tình bắt đầu học các 
bài công pháp sau khi xem màn biểu diễn. 
Bà Roberta Ferris đã nói sau khi luyện các 
bài công pháp: “Các động tác thật đơn giản 
– Tôi thực sự thích nó. Tôi cảm thấy thư 
giãn và yên bình trong khi tập, và tâm trí 
của tôi sáng suốt. Sau một ngày bận rộn, 
luyện các bài công pháp sẽ thật là thư giãn. 
Tôi sẽ tìm hiểu nhiều hơn về môn tập.”

Nhiều người đã lên án cuộc bức hại Pháp 
Luân Công của ĐCSTQ, và nhiều người đã 
mong muốn đến các điểm tập công để tiếp 
tục học các bài công pháp. Một phụ nữ đã 
mời các học viên đến dạy các bài công pháp 
ở trường tiểu học của cháu gái bà. Một nhiếp 
ảnh gia từ tờ báo thường nhật của trường đại 
học và một người quay phim từ viện bảo 
tàng đã quay lại màn biểu diễn công pháp 
của các học viên.
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Khi ông Tập Cận Bình đến Mỹ, Pháp Luân Công thúc giục ông 
mang những kẻ chịu trách nhiệm về cuộc bức hại ra công lý 

Tiếp theo trang 1

[MINH HUỆ] Khoảng một giờ sau khi Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) 
– người được dự đoán là lãnh đạo tương lai của Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Mỹ vào 
ngày 14 tháng 02 năm 2012, Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp của Washington DC đã triệu 
tập một cuộc họp báo tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia. Họ kêu gọi ông Tập Cận Bình:

• Tiến hành điều tra các quan chức ĐCSTQ chịu trách nhiệm về việc bức hại tàn bạo Pháp 
Luân Công trong gần 13 năm qua.

• Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, và
• Đưa những kẻ phạm tội chính trong cuộc bức hại Pháp Luân Công ra công lý, gồm cả 

Giang Trạch Dân.

“Một cuộc bức hại tàn nhẫn hơn Đại cách mạng Văn hóa lan rộng 
khắp Trung Quốc”

Tiến sỹ Hoàng Tổ Uy, một phát ngôn viên của Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp ở Wash-
ington DC, nói rằng cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch 
bức hại Pháp Luân Công năm 1999, và kể từ đó, ĐCSTQ đã tiến hành bức hại có hệ thống 
các học viên Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân đã chỉ thị một cuộc đàn áp để “nhổ tận gốc 
Pháp Luân Công”, và đã ra sắc lệnh chính sách diệt chủng như “phá hoại thanh danh, vắt 
kiệt tài chính và hủy hoại thân thể,” và “đánh đến chết được tính là tự tử”. Ông giải thích 
rằng một cuộc đàn áp bi thảm và tàn nhẫn, thậm chí tồi tệ hơn so với cuộc Cách mạng Văn 
hóa, đã lan rộng trên khắp Trung Quốc, và nhiều tội ác khủng khiếp chống lại nhân loại đã 
diễn ra không ngừng trong một môi trường đầy những lời dối trá của các kênh truyền thông 
là do nhà nước kiểm soát và trong sự thờ ơ của người dân Trung Quốc vốn bị lừa dối bởi 
những lời dối trá không ngừng và tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công.

Các học viên biểu diễn các bài công pháp
Pháp Luân Công

Pháp Luân Công nổi bật tại 
Lễ hội Tết Nguyên đán
ở viện bảo tàng của trường 
Đại học Pennsylvania

Bài của một học viên ở Washington DC

Hàng trăm người đã tập trung bên ngoài Nhà Trắng để phản đối ôn hòa cuộc bức hại Pháp Luân Công ở 
Trung Quốc khi chủ tịch ĐCSTQ tương lai ông Tập Cận Bình đến Mỹ trong một chuyến thăm cấp nhà nước.

Bà Mã Xuân Mai kể lại những trải nghiệm cá nhân về việc bị bức hại
Bà Mã Xuân Mai từ Trung Quốc đến Mỹ hai năm trước. Tại cuộc họp báo, bà đã kể lại 

trải nghiệm cá nhân về việc bức hại ở Trung Quốc. Vì vẫn kiên định giữ vững tín ngưỡng 
những nguyên lý của Pháp Luân Công về Chân- Thiện- Nhẫn, bà đã bị bắt giam bốn lần và 
bị lao động cưỡng bức hai lần. Trong hơn bốn năm, bà đã bị lạm dụng và tra tấn thể chất 
nghiêm trọng. Bà bị tiêm những loại thuốc nguy hiểm và bị tra tấn trên một chiếc “giường 
chết” trong ba ngày – một trải nghiệm khủng khiếp và đau đớn. Các lính canh buộc bà và 
chồng ly dị và một gia đình hạnh phúc vì thế đã bị tan vỡ bởi cuộc bức hại. Nhắc lại kinh 
nghiệm đau đớn của mình, bà Ma đã rơi nước mắt.

Bà Mã kêu gọi Tổng thống Mỹ Obama, phó Tổng thống Biden, các nghị sỹ Quốc hội và 
những người khác gặp ông Tập Cận Bình để thúc giục ông chấm dứt cuộc bức hại Pháp 
Luân Công. Bà hy vọng rằng những tội ác và bi kịch của cuộc bức hại sẽ không được phép 
tiếp tục nữa.

Chấm dứt cuộc bức hại và mang những kẻ chịu trách nhiệm ra công lý
Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Mỹ bắt đầu bằng cuộc hội đàm với Tổng thống 

Barack Obama và phó Tổng thống Joe Biden. Cùng lúc đó, hàng trăm học viên Pháp Luân 
Công đã tập trung bên ngoài Nhà Trắng để phản đối ôn hòa và ngồi thiền tĩnh lặng. Họ thúc 
giục ông Tập Cận Bình điều tra các quan chức ĐCSTQ về vai trò của họ trong gần 13 năm 
bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công, hoàn toàn chấm dứt cuộc bức hại và đưa 
những thủ phạm chính, gồm cả Giang Trạch Dân, ra công lý.

Các học viên đã cầm các biểu ngữ đề: “Điều tra toàn diện cuộc bức hại các học viên Pháp 
Luân Công trong các trại lao động cưỡng bức và nhà tù của Trung Quốc”,

“Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân 
Công”, đưa Giang Trạch Dân, La Cán, Lưu 
Kinh, Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai ra 
công lý”…

Học viên Frank Lee đến từ New Jersey là 
một kỹ sư máy tính. Anh đã nghỉ làm một 
ngày và thực hiện một chuyến đi đặc biệt 
tới Nhà Trắng để tham gia vào cuộc biểu 
tình ôn hòa. Anh nói:“Các học viên ở bên 
ngoài Trung Quốc rất quan ngại về cuộc 
bức hại các học viên Pháp Luân Công ở 
Trung Quốc. Tôi muốn nhắc nhở ông Tập 
Cận Bình tiến hành cuộc điều tra toàn diện 
các quan chức ĐCSTQ vì những tội ác liên 
quan của họ trong cuộc bức hại Pháp Luân 
Công. Những người này đã đứng trên luật 
pháp mà tiến hành cuộc bức hại, và những 
kẻ phạm tội như Giang Trạch Dân, La Cán 
và Chu Vĩnh Khang phải bị xét xử và trừng 
phạt ngay lập tức.”



Cảm xúc của một người đàn ông mù: “Cuối cùng tôi đã tìm thấy chân kinh”

Bỏ trộm cắp sau khi thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)
và các tổ chức liên quan của nó

Mối quan hệ tiền duyên của người chăm sóc súc vật lớn tuổi
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[MINH HUỆ] Ngày 17 tháng 02 năm 2011, tôi và con gái đi thăm 
một bệnh nhân trong bệnh viện. Ông ấy già và mù chữ, nên chúng 
tôi phải đem các tài liệu mà đã mang đến cho ông ấy trở về nhà. Trên 
đường về, chúng tôi thấy một người đàn ông mù đang đi bằng chiếc 
gậy của ông.

Tôi đến gần ông và nói: “Ông ơi, vì sao ông bị mù vậy? Ông bị mù 
từ lúc mới sinh ra hay bị mù vào thời gian sau này?” Ông trả lời:“Tôi 
bị mù lúc 68 tuổi. Hiện tại tôi 76 tuổi.” Sau đó tôi nói ông rằng niệm 
“Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mỗi ngày sẽ 
mang đến cho ông sức khỏe tốt hơn. Ngay sau khi tôi nói xong, ông 
quỳ xuống và nói: “Xin hãy cho tôi một quyển sách để đọc.” Tôi hỏi 
ông: “Làm sao ông biết tôi có sách?” Ông ấy không trả lời nhưng vẫn 
tiếp tục nói: “Cho tôi sách, cho tôi sách.” Tôi hỏi: “Tại sao ông muốn 
sách? Ông không thể đọc.” Ông nói:“Tôi sẽ nhờ cháu gái đọc cho tôi 
nghe.” Vì thế tôi đưa cho ông hai tờ rơi về Đại Pháp và bảo ông đứng 

[MINH HUỆ] Vào tháng 12 năm 2011, tôi ra ngoài để giảng sự 
thật về Pháp Luân Đại Pháp. Ngay sau khi bước vào một công ty điện 
thoại, tôi thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi cười với tôi trong 
khi ông đang đi đến một buồng điện thoại. Tôi nhận ra rằng ông ta 
đến đây để nghe sự thật.

Khi ông ấy đang thực hiện cuộc gọi, tôi phát chính niệm để tiêu 
diệt mọi tà ác can nhiễu việc cứu độ ông. Sau khi ông gọi điện thoại 
xong, tôi lập tức tiến đến phía ông và nói: “Tôi hẳn đã biết ông ở một 
nơi nào đó.” Ông nói: “Tôi là một doanh nhân. Có lẽ chúng ta đã 
gặp nhau ở đâu đó trước đây.” Sau đó ông ấy nói một cách khó hiểu: 
“Việc kinh doanh của tôi kiếm được nhiều tiền và anh/chị không thể 
làm được như vậy.” Tôi hỏi lại: “Tại sao?” Ông do dự để tránh trả lời 
tôi. Tôi nói: “Ông sợ rằng tôi sẽ cạnh tranh với ông sao?” Ông nói 
thẳng ra: “Tôi là một kẻ trộm.” Tôi đã bị sốc, nhưng trong đầu lại 
vang lên: “Người mang tư tưởng xấu, khi nghĩ đến những thứ không 
đúng đắn, gặp tác dụng mạnh mẽ của trường của chư vị, cũng có thể 
thay đổi tư tưởng của họ, có thể khi ấy họ liền không nghĩ việc xấu 
nữa.” (Chuyển Pháp Luân) Tôi nhận ra rằng ông ấy đã nói thật vì 
trường năng lượng mạnh mẽ của tôi.

[MINH HUỆ] Vào giữa tháng 03 năm 2011, tôi lái xe máy mang 
các tài liệu Đại Pháp đến cho những đồng tu khác. Trên đường đi, 
một người chăm sóc súc vật lớn tuổi vẫy tay với tôi và nói: “Anh/chị 
đang đi đâu vậy?” Tôi nhận ra rằng chúng sinh đang chờ đợi được 
cứu.

Tôi quay trở lại và tiến về phía ông ấy. Ông ấy giật mình và nói 
rằng ông nhầm lẫn tôi với một ai đó. Tôi nói: “Ông ơi, ông không 
nhận lầm người đâu. Chúng ta có một mối quan hệ tiền duyên. Ông 
đang đợi tôi kể cho ông nghe về vấn đề sinh tử.”

Tôi hỏi ông bao nhiêu tuổi, ông trả lời rằng ông 
đã 84 tuổi. Tôi nói: “Ông đã sống một quãng 
đời dài như thế, chỉ là để đắc Pháp.” Ông 
gật đầu và mỉm cười. Sau đó tôi nói với 
ông về Pháp Luân Đại Pháp, các nguyên 
lý Chân-Thiện-Nhẫn, Pháp Luân Đại Pháp 
được tập trên 100 quốc gia, và chương trình 

lên. Ông chạm vào các tờ rơi và nhận ra chúng không phải là sách. 
Ông lại van xin chúng tôi cho ông sách.

Tôi sợ rằng cuốn sách sẽ bị lãng phí vì ông bị mù. Chuyển Pháp 
Luân rất hiếm và quý giá. Tôi sẽ không tùy ý trao cho ai đó bản sao 
cuốn sách. Nhưng ông vẫn quỳ gối và không chịu đứng lên. Sau đó tôi 
nhận ra rằng ông thật sự muốn có cuốn sách và ông biết mọi thứ trong 
những không gian khác. Tôi đành miễn cưỡng đưa cho ông một bản 
sao cuốn sách.

Sau khi đứng dậy, ông muốn chúng tôi kể cho ông nhiều hơn. Vì thế 
chúng tôi tìm một nơi để ngồi xuống và kể cho ông mọi chi tiết về sự 
thật của Đại Pháp. Ông nói với tôi rằng ông đã phục vụ trong quân đội 
nhiều năm trước khi gia nhập vào đảng cộng sản. Ông lập tức tuyên 
bố rút khỏi ĐCSTQ. Khi ông đi rồi, chúng tôi nghe ông khóc nức nở: 
“Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Cuối cùng tôi đã 
tìm thấy chân kinh! Tôi thật sự tìm thấy chân kinh.”

Sau đó ông nói: “Tôi ăn trộm không nhiều cũng không ít”. Cố gắng 
để không đẩy ông đi quá xa, tôi nói chắc hẳn ông làm vậy vì ông nghĩ 
rằng mình không còn các nào khác để kiếm sống. Sau đó tôi nói với 
ông về những thảm họa gần đây và làm thế nào mà thoái khỏi ĐCSTQ 
và các tổ chức liên đới của nó sẽ cứu được người. Ông lắng nghe tôi 
chăm chú và đã quyết định thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới 
ngay lập tức. Tôi trở về nhà và đem đến cho ông một tấm bùa Đại Pháp 
(1), một DVD Thần Vận, và một vài cuốn sách nhỏ của Đại Pháp. 
Chúng tôi cũng trao đổi địa chỉ với nhau.

Hai ngày sau, ông đến thăm nhà tôi. Tôi hỏi ông đã đọc tất cả các 
sách Đại Pháp và đã hiểu chưa. Ông gật đầu, tôi nói: “Ông có thể làm 
bất cứ việc gì để sống nhưng đừng ăn trộm. Nguyên lý của Đại Pháp 
là Chân-Thiện-Nhẫn. Sư phụ Lý Hồng Chí đã dạy chúng tôi trong 
Chuyển Pháp Luân rằng khi ai đó lấy trộm tiền của người khác thì họ 
phải trả lại.” Người đàn ông hiểu ra và nói rằng ông sẽ tìm một công 
việc khác sau dịp Tết Nguyên Đán. Ông cám ơn vì tôi đã nói với ông 
về mọi nguyên lý này. Tôi nói: “Ông nên cám ơn Sư phụ và Đại Pháp. 
Chính Đại Pháp đã mang đến cho ông đạo đức và tiêu diệt những ý 
nghĩ xấu trong đầu ông.”

Tôi nghe nói rằng sau đó ông quả thực đã đi tìm một công việc.

biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận lưu diễn trên khắp thế giới như 
thế nào. Tôi kể cho ông biết Đại Pháp đã giúp nâng đạo đức xã 
hội như thế nào, ĐCSTQ đã giết nhiều người Trung Quốc trong 
những cuộc vận động chính trị trong quá khứ ra sao, và một 
người chỉ được an toàn khi thoái khỏi ĐCSTQ.

Sau khi lắng nghe tôi, ông đã hiểu và nói: “Tôi sẽ đọc mọi 
tài liệu. Tôi sẽ bảo con cháu của tôi đọc tài liệu và thoái khỏi 
ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi sẽ bảo chúng xem 
đĩa DVD Thần Vận.”

Ghi chú: (1) Tấm bùa: Ở Trung Quốc, các học viên đôi lúc 
giảng chân tướng cho mọi người bằng cách tặng 

họ một vật nhỏ để đeo hoặc mang bên mình, 
trên đó ghi một vài từ để nhắc nhở họ về 
sự tốt đẹp của Đại Pháp.
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[MINH HUỆ] Ghi chú của Ban biên tập: TRONG VăN 
HOá CủA PHươNG Tây Và TRUNG QUốC, NGUyêN 
Lý QUả BáO, TứC Là MỗI NGườI PHảI CHịU NHậN 
HậU QUả CủA VIỆC MìNH LàM, ĐượC CHấP NHậN 
MộT CáCH RộNG RãI. GIáO Lý CăN BảN CủA PHáP 
LUâN CÔNG Là ĐặC TíNH CủA Vũ TRụ, “CHâN – 
THIỆN – NHẫN”. Vũ TRụ Sẽ THưỞNG CHO NHữNG 
HàNH ĐộNG HOà HợP VớI NGUyêN Lý Này, TRONG 
KHI NHữNG HàNH ĐộNG NHư Là ĐáNH ĐậP, HàNH 
Hạ Và GIếT NGườI Sẽ MANG ĐếN QUả BáO. NóI 
CáCH KHáC, HàNH ĐộNG TốT Sẽ ĐượC THưỞNG 
BằNG Sự TốT LàNH, TRONG KHI HàNH ĐộNG áC Sẽ 
GặP QUả BáO. CáC BàI VIếT NHư BàI Này Là LờI 
NHắC NHỞ Từ BI Về NGUyêN Lý TRêN CHO NHữNG 
NGườI Đã LàM ĐIềU SAI TRáI. TRONG KHI NHIềU 
NGườI ĐàN áP PHáP LUâN CÔNG CHỉ ĐơN THUầN 
Là “THeO MỆNH LỆNH”, LUậT Vũ TRụ CũNG ĐòI Họ 
PHảI CHịU TRáCH NHIỆM CHO HàNH ĐộNG CủA Họ, 
Và CHỉ Có CáCH THAy ĐổI NHữNG VIỆC LàM SAI 
TRáI THì MớI Có THể THOáT KHỏI Sự TRừNG PHạT.

1. Những tội ác của Bành Hoành Huy
Ông Bành là một người tham gia tích cực vào cuộc đàn áp Pháp 

Luân Công do chế độ của Giang Trạch Dân khởi xướng. Theo thống 
kê chưa đầy đủ, ông Bành đã bức hại đến chết học viên Vương Hoa 
Quân và Lý Học Xuân và kết án tù hoặc lao động cưỡng bức 08 
học viên. Nhiều học viên bị chiếm đoạt tiền bạc và tài sản cá nhân. 
Chính quyền ở trấn Bạch Quả và công an đã sử dụng côn đồ để vận 
hành một trại tẩy não tại Hầu Tử Sơn để bức hại các học viên. Các 
phương thức tra tấn được dùng đến gồm có đốt nạn nhân bằng lửa, 
lôi họ bằng một xe máy và những đòn tàn bạo khác, khiến thế giới 
phải bị sốc.

Dưới đây chỉ là một vài tội ác mà Bành Hoành Huy thực hiện.
(1) Tra tấn tàn bạo cô Chu Hỉ Anh
Cô Chu Hỉ Anh, khoảng 30 tuổi, sống gần khu chợ nông dân ở 

trấn Bạch Quả. Từ ngày 20 tháng 07 năm 1999 đến nay, cô đã bị 
giam tại Trại tẩy não Hầu Tử Sơn và Trại giam Mãn Doanh sáu lần. 
Nhà cô bị lục soát bốn lần và cô bị tống tiền tổng cộng hơn 10.000 
nhân dân tệ.

Tháng 02 năm 2000, văn phòng quản lý sinh sản ở trấn Bạch Quả 
đã cưỡng ép cô phá bỏ cái thai tám tháng tuổi. Chưa đầy một tháng 
sau, Phòng 610 địa phương đã bắt cóc và nhốt cô tại Trại tẩy não 
Hầu Tử Sơn, tại đây cô bị tra tấn hơn 40 ngày. Cô Chu chỉ được thả 
sau khi bị tống tiền. 

Ngày 05 tháng 09 năm 2003, trong khi đang đi bộ trên đường, cô 
Chu đã bị Vương Tinh Hồng và Lý Hiển Phong thuộc Đồn công an 
Bạch Quả bắt giữ phi pháp. Bành Hoành Huy đã xích hai tay cô ra 
sau lưng, nắm tóc cô và lôi cô từ xe cảnh sát đến văn phòng, nhét 
giẻ rách bẩn vào miệng cô. Cô Chu bị ông Bành tát mạnh vào mặt 
và bị lăng mạ. Sau đó, ông ta chộp lấy còng tay của cô và dùng hết 
sức nâng cô lên, còng tay cắt vào da thịt của cô Chu khiến cô đau 
đớn không thể tả. Cô thở rất khó khăn và lưng cô dường như bị gãy. 
Đầu, mặt và miệng của cô sưng phồng và hai cổ tay cảm giác như 
bị dao cắt.

(2) Lăng mạ và đánh đập tàn nhẫn bà Phùng Tố Quyên
Ngày 29 tháng 06 năm 2000, Bành Hoành Huy giả vờ đưa những 

bài giảng của Pháp Luân Công đến cho bà Phùng Tố Quyên và 
cưỡng ép bà đến Đồn công an trấn Bạch Quả. Từ Thế Tiền, trưởng 
ủy ban Tư pháp và Chính trị của trấn, đã dẫn tám hoặc chín người 
đến để lăng mạ, đánh đập tàn nhẫn bà Phùng bằng dùi cui điện, giày 
da và nắm đấm… cho đến khi bà ngất đi. Toàn thân bà bị bầm tím, 
và khắp đầu đều sưng lên. Một mắt của bà bị sưng đến nỗi bà không 
thể mở mắt và miệng bị méo do bị đánh đập. Có một vết thương sâu 
ở cổ, cổ họng bị sưng phồng, và hơn một tuần sau bà không thể ăn 
uống được. Hai tay bà cũng bị sưng. Vào 5 giờ sáng hôm sau, công 
an đã lén lút chuyển bà Phùng đến Trại lao động cưỡng bức Sư Tử 
Sơn ở Ngũ Thường, nơi bà bị giam tù 1 năm.

2. Bành Hoành Huy và những người khác bị quả báo
Mặc dù Bành Hoành Huy và gia đình ông ta đã nhận nhiều cuộc 

gọi từ hải ngoại thúc giục ông ngưng bức hại các học viên Pháp 
Luân Công, ông đã từ chối ngưng các hành động tàn ác của mình. 
Sau đó, nhiều năm sau khi Bành bị chuyển đến một nơi khác, ông ta 
đã uống say và đột ngột chết tại trấn Bạch Quả khi mới ở độ tuổi tứ 
tuần, để lại một người vợ và người con gái đang học đại học.

Trưởng Bộ An ninh thành phố Ma Thành là La Học Kiện là lãnh 
đạo trong cuộc đàn áp. Ông ta xem xét các trường hợp của hàng 
chục học viên và đưa họ đến trại lao động. Ngày 01 tháng 07 năm 
2003, ông La đến thăm một gái điếm ở một tiệm làm tóc tại đường 
Bắc Chính, quận Đáo Thành và đã đột tử trong tiệm. Xác của ông ta 
bị ném ra ngoài đường.

Cựu thị trưởng thành phố Ma Thành là Trương Gia Quốc đã nhiều 
lần tổ chức và chỉ đạo cuộc đàn áp khi ông ta còn đương nhiệm. 
Tháng 12 âm lịch năm 2001, ông Trương hăm dọa sẽ bắt giam tất 
cả học viên tại Ma Thành ở một hội nghị. Vào ngày 28 cùng tháng, 
trước khi được phẫu thuật gỡ bỏ một khối u trong khí quản, các bác 
sĩ đã gây mê cho ông Trương và ông ta rơi vào tình trạng hôn mê. 
Trương Gia Quốc đã chết vào năm 2008.

Công an Bành Hoành Huy ở thành phố Ma Thành tỉnh Hồ Bắc
đột tử sau khi phạm vô số tội ác 

Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

Minh họa tra tấn: Còng tay ra sau lưng


